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  قوانين عمومي :
  

 تيم مي باشد. ٢٠برگزاري آن گرايش حداقل تعداد تيم در هر گرايش جهت  . 1 
  تيم مي باشد. 1٠٠حداكثر تعداد تيم مجاز در هر گرايش  . ٢ 

  محدوديتي در تعداد تيم هاي ثبت نامي يك ارگان وجود ندارد.  . 3
  نفر مي باشد. ٦نهايتا تعداد اعضاي يك تيم  . 4
تيم ها موظفند تمامي وســايل مورد نياز خود را به همراه داشــته باشــند(مثل:منبع تغذيه،هويه،ابزار   . 5

ــابقات تنها يك منبع تغذيه ــئولين برگزاري مس ــت  v-3A 30آالت گوناگون و...) و مس در كنار پيس
 مسيرياب قرار خواهند داد.

شود هردو تيم از مسابقات اگر تيمي با ربات تيم ديگري  در هريك از ليگ ها بر روي پيس . ٦ ت حاضر 
 حذف خواهند شد

سابقه در روز جمعه مورخ   . 7 شنبه  ٩7بهمن ماه  ٢٦م شنواره نيز  شد. اختتاميه ج  ٢7برگزار خواهد 
 بهمن مي باشد.

 
 شركت با حضور عدم عواقب .باشند داشته حضور محل در بايد مسابقه زمان كل در كنندگان شركت . 8 

 است. كننده
 

 مي باشد. هزار تومان)سيصد تومان ( ٣٠٠٠٠٠هزينه ثبت نام براي يك تيم  . ٩
 تنها در صورت عدم برگزاري تمام هزينه هاي تيم ها عودت داده خواهد شد.  . 1٠ 
در صورت عدم حضور تيم ثبت نام شده، در مسابقه هيچ گونه مبلغي به ايشان عودت داده نخواهد   . 11 

 شد.
مي باشد لذا در صورت  قبول آيين نامه ، شرايط مسابقه و تيم داوريشركت در مسابقه به منزله ي  . 1٢ 

 هرگونه اعتراض فقط و فقط به اعتراضات كتبي رسيدگي خواهد شد.
 

مه(ويرايش  . 13 نا قات،  آخرين ويرايش آئين  ـــاب ) قرار  1,٠مالك هيأت داوران براي داوري در روز مس
ــد. چنانچه تغييري در آئين ــايت مي باش نامه ايجاد گردد، در بخش اطالعيه هاي  گرفته  بر روي س

شود براي اطالع از آخرين وضعيت و  سيد. لذا توصيه مي  شركت كنندگان خواهد ر سايت به اطالع 
 مراجعه نمائيد. هرازگاهي به سايت رسمي مسابقات  اخبار برگزاري مسابقات،

 

www.ti
zla

nd
.ir

http://tizland.ir/


 Modcup.ir                     @modcup modcupfestival  

اما جايزه نقدي تنديس و لوح تقدير تعلق خواهد گرفت  گرايش رشـــته رباتيك هر در تيم اول 5به   . 14
 تيم برتر كل در هر گرايش تعلق خواهد گرفت. 3صرفا به 

تيم باشـــد فقط و فقط مقام اول كل آن  15تعداد تيم هاي يك گرايش كمتر از تبصـــره :  در صـــورتي كه 
 گرايش جايزه نقدي را دريافت خواهد كرد.
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  :ابعاد

سانتي متر بوده و در زمان مسابقه ربات ها مي توانند تا هر ابعادي بزرگ   4٠*4٠*4٠ابعاد ربات ها 
  از ابعاد مذكور تجاوز كنند. شوند، ولي در شروع مسابقه و تا قبل اعالم داور، ربات ها نبايد

  وزن:
  باشد 4kgو حداكثر  kg 1وزن ربات ها مي بايست حداقل 

  :زمين
 15مي باشد كه تا ارتفاع  MDFمتر بوده  و جنس آن نئوپان با روكش  3*4زمين مسابقه به ابعاد 

ت زمين  و سانتي متر از سطح زمين مسابقه باال آمده و تشكيل ديوار داده است.احتمال افزايش مساح
  تغيير در جنس زمين(آهن شيار دار) وجود دارد.

الزم به ذكر است كه در چند نقطه از زمين ديواره وجود نداشته و ربات ها مي توانند ربات حريف را در 
  نقاط از زمين خارج كنند.

  مشخصات فني هر ربات:
 موتور براي حركت استفاده نمايد. ٢هر ربات مي تواند حداكثر از  . 1
 ها مجاز به استفاده از سالح متحرك نمي باشند.ربات  . ٢
 باشد.) 16v تغذيه ربات ها مي بايد بر روي ربات ها قرار داشته باشد.(تغذيه ربات نميتواند بيش از  . 3
 ربات ها مي توانند داراي كنترل سيمي و يا بي سيم باشند. . 4
و يا وجود نويز به عهده تيم هايي كه از كنترل بي سيم استفاده ميكنند هرگونه اختالل فركانسي  . 5

 تيم ها ميباشد.  خود
 هرگونه ايجاد نويز عمدي توسط شركت كنندگان باعث حذف تيم  انها خواهد شد. . ٦

 
  قوانين اجرائي و داوري:

 دقيقه اي با تعويض زمين هر تيم برگزار مي گردد. ٢مسابقه در دو راند  . 1
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دقيقه اي  1كشيده شده و در زمان در صورت تساوي ربات ها در دو راند، مسابقه به راند سوم  . ٢
 برگزار مي شود.

 :رباتي برنده مسابقه خواهد  بود كه . 3
 
 راند پي در پي ربات حريف را از زمين مسابقه خارج كنند. ٢د در بتوان -
 بتواند ربات حريف را از كار بياندازد.(طوري كه قادر به ادامه مسابقه نباشد.) -
-  
خارج نموده است در راند دوم امتياز بيشتري از حريف  رباتي كه حريف را در يك راند از زمين -

 كسب مي نمايد.
 راند پي در پي امتيازات بيشتري كسب نمايد. ٢رباتي كه در  -
به  در صورتي كه رباتي بتواند حريف را در يك نقطه از زمين به صورت ثابت و بدون حركت  -

ف تا آن زمان امتياز بيشتري را نگه دارد، برنده راند بوده، حتي اگر ربات حريثانيه  1٠مدت 
 كسب نموده باشد.

امتيازات ربات ها  در هر راند از روي تعداد ضرباتي كه ربات ها به يكديگر وارد مي كنند  -
 محاسبه مي شود.

هر رباتي كه ده ثانيه بدون حركت بماند(چه با اختيار چه به دليل مشكالت فني) بازنده راند  -
خواهد بود. ضمنا ربات ها بايد از منطقه اي كه در ابتداي هر راند برايشان در نظر گرفته شده 

 ثانيه خارج شوند در غير اينصورت با تشخيص داوران بازنده راند خواهند بود.  1٠ظرف مدت 
 صميم نهايي به عهده داوران ميباشد.ت -

 
در صورت حركت هر دو ربات به طرف يكديگر و برخورد دو ربات با هم از قسمت جلو، هيچ  -

 امتيازي به هيچ يك از دو طرف تعلق نمي گيرد.
با امتياز و ضرباتي كه  ٢ربات حريف زده شود داراي  يكناره ها ضرباتي كه با جلوي ربات به -

 امتياز دارد. 5ربات حريف زده شود  پشت جلوي ربات به
در ابتداي هر مسابقه ابعاد و وزن ربات ها محاسبه ميگردند و در صورت مغايرت با قوانين بازنده  -

 اعالم خواهند شد.
در مسابقه اي كه تمام امتيازها در يك راند يكسان باشد رباتي برنده خواهد بود كه وزن كمتري  -

 داشته باشد.
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كنترل سيمي استفاده ميكنند بايد دقت داشته باشند كه به هنگام مسابقه سيم تيم هايي كه از  -
ربات خود را نكشند، اگر كشيدن سيم باعث تغيير در حركت ربات شود خطا محسوب شده و 

 باعث از دست دادن راند خواهد شد.
نيز  همچنين سيم ربات نبايد زير ربات حريف رفته و يا مانع حركت ربات حريف گردد كه اين -

 خطا محسوب ميشود.(در انتخاب اندازه سيم هاي كنترل ربات دقت فرماييد)
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